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Doel

Zoveel mogelijk Zwollenaren die Klimaat Actief handelen.

Kernwoorden:

1. Klimaatadaptatie

2. Actieve bewoners en (kleinere) ondernemers Zwollenaren

3. Voorbeeld doet volgen



Vandaag

• Demo wat gedaan

• Wat de komende 5 weken?

• Korte review



Shortlist 18-2 t/m 25-3

Annemiek wil met NL Doet! nog meer “groen doen” dan in 2021 zodat 
we samen net zo’n groot oppervlak vergroenen als het Grote Kerkplein. 
Met NL Doet! wordt hieraan gewerkt in: 
• Groene Poort 
• Stadshagen
• 50TG Assendorp
• Groene Zuiden
• Energiek Wipstrik
• Buurtzaam Westenholte
• Groen Holtenbroek
• Groene Aa



Knoopkruidweg



Knoopkruidweg 
tijdens Groene Vrijdag

• 2021 de tuin van Stijntje 
klimaat adaptief, de geveltuin 
langs de parkeerplaats en 
stukje ongebruikte verharding 
word (adoptie)groene 
ontmoetingsplek.

• Maart 2022 het 
pleintje/speelplek achter de 
huizen wordt groene 
ontmoetingsplek met o.a. 
klimboom voor de kids. Alle
buren leggen een geveltuin 
tegen de 
schutting/schuurtjes.

• Vervolg Groenstrook met gras
wordt biodiverse
ontmoetingsplek 



NL Doet!



NL Doet!



NL Doet!



Aftrap Wij(k)kwekerij cq asiel 

https://www.facebook.com/stadshagerbos/
https://straatboer.nl/straatboerderij/


Aftrap Wij(k)kwekerij cq asiel 



Start NK Tegelwippen



Wat nog meer: 
Landingspagina Groene Aa online

Website Groene Aa

https://groeneaa.nl/groene-blik-groene-doeners/
https://groeneaa.nl/groene-blik-groene-doeners/


Groenbezig en 
extra 
buurtbonus

https://groenbezig.nl/alles-goed-geregeld/geld-en-
financiering/tips-voor-financiering-groene-bewonersinitiatieven

De buurtbonus is €133.000 in 2022, dat is €58.000 meer dan vorig 
jaar.

De buurtbonus kan je als bewonersinitiatief aanvragen. Per wijk is 
er dus rond de € 15.000 beschikbaar. 
https://www.zwolle.nl/buurtbonus

https://groenbezig.nl/alles-goed-geregeld/geld-en-financiering/tips-voor-financiering-groene-bewonersinitiatieven
https://www.zwolle.nl/buurtbonus


Tuin en klimaat route

www.tuinenklimaatroute.nl

http://www.tuinenklimaatroute.nl/


Wat nog meer:
Dag van de Buurt

https://mailchi.mp/f30d9bfd2a4a/dagvandebuurt-aanmelden-5807505?e=627a61b13c


Wat nog meer:
Nu voor elkaar nieuwsbrief

https://natuurvisie.email-provider.nl/web/c0miq64ad4/3qgxpuzvsn/b2rw54hcba/ro8pihhlvp


Wat in de komende 5 weken



Shortlist 25-03 t/m 29-04

• Annemiek wil NK Tegelwippen met een toolkit bij de verschillende 
bewoners initiatieven onder de aandacht brengen, zodat we in de 
top 3 eindigen dit jaar

• Dirk Pieter wil de bewonersinitiatieven bij elkaar roepen, om samen 
sterker te staan en ervaringen te delen

• Milou (Vermeerstraat) en Silvia (Noteboomstraat) wil een 
lantaarntuintje beplanten, zodat ook het verlichte deel van de straat 
groen wordt

• Henk wil de verschillende websites van de bewonersinitiatieven op 
rij hebben, zodat alle bewoners hun weg hierin kunnen vinden



Longlist

In blauw waar we komende periode tijd aan besteden maar nog geen concreet resultaat verwachten.

• Senshagen (Waterbewust Stadshagen)

• Talentontwikkeling Klimaatbewustzijn

• Mobipunt Assendorp<->vergroening straten

• Klimaat escaperoom

• Veerallee  vergroening en noaberschap

• Groen bushokje Veerallee

• SWZ Buxthudestraat renoveren voortuinen

• Groene Kerk Berkum Regenwateropslag 

• Speeltuin vergroenen bij Van Raalte in 
Assendorp

• Bomengroep

• Inspiratietuin Zwolle

• Warmtecamera inzetten om effect bij hitte te 
tonen

• Straat ontkoppelen van regenwater 
(regenwatergroep)

• Snoeihulp Stadshagen 

• Wijksafari Stadshagen

• Vosseveld opritten vergroenen

• Heraanleg en vergroenen Twistvlietpark

• Groen parkeren pilot

• Bollebieste

• Slingerbeek

• Waterberging Dierenweide Dieze

• Intergraal bewonersplan 2e

Weidjesstraat/Sallandstraat

• NK Tegelwippen /Tegeltaxi 2022

• Toekomstige tuinen Breezicht



Review

Wat is jullie korte feedback op onze aanpak en resultaten?


